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ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ
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Απαιτείται εργαλείο

Υπενθύμιση Η μπάρα ασφαλείας είναι συμβατή μόνο
με το κάθισμα στη θέση #1.
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Ανοίγματα

Πλάτη Τρίκυκλου

ΠΙΣΩ ΟΨΗ

MΠΡΟΣΤΙΝΗ
ΟΨΗ

Κλείστε τα σημεία Velcro
που βρίσκονται στο
Ενισχυμένο Κάλυμμα
Πλάτης

P
P1

C

Z

ΤΡΙΚΥΚΛΟ 4σε1

Σημεία Velcro®

GPHLT00120/GR
Ηλικίες 9-36 μηνών

Ζώνη Ασφαλείας

10

ΚΑΤΟΨΗ

Κάτω πλευρά του
Καθίσματος του
Τρίκυκλου
(Το Τρίκυκλο
αναδιπλώνεται
προς τα
μπροστά).

Ζώνη Ασφαλείας

Πλαστικό
Κάθισμα
Τρίκυκλου

Ανοίγματα

Ανοίγματα

Λωρίδα Velcro®
Περάστε τη ζώνης ασφαλείας που βρίσκεται
Περάστε τη ζώνη μέσα από τα ανοίγματα που
στην πλάτη μέσα από τα ανοίγματα που βρίσκονται βρίσκονται στο πίσω μέρος του καλύμματος του
καθίσματος.
στο πλαστικό κάθισμα τρίκυκλου.
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P
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Press

Drücken
Duwen
Wcisnąć

P1

Τοποθετήστε τη Λωρίδα Velcro στην κάτω πλευρά του
καθίσματος του τρίκυκλου.Τραβήξτε τη Λωρίδα Velcro κατά μήκος της
κάτω πλευράς του καθίσματος και συνδέστε όπως φαίνεται στην εικόνα.

14
1

U

L5

Press
Appuyer
Presionar
Πιέστε
Drücken
Duwen
Wcisnąć

Appuyer
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Τραβήξτε τις ελαστικές άκρες του Καλύμματος της
Πλάτης πάνω από το Κάθισμα του Τρίκυκλου.
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Το κομμάτι (N) θα πρέπει να συνδεθεί πάνω στη Λαβή (Ο)
αρχικά.
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ΤΣΑΝΤΑΚΙ

Fig.A

Fig.B

K

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟ ΕΝΗΛΙΚΑ.

Περάστε τη ζώνης ασφαλείας που βρίσκεται στην πλάτη μέσα από τα ανοίγματα που βρίσκονται στο ενισχυμένο κάλυμμα πλάτης.
Αφήστε να γλιστρήσει το ενισχυμένο κάλυμμα πλάτης στην Πλάτη του Τρίκυκλου.

Fig.C

Τυλίξτε τις δύο Λωρίδες Velcro γύρω από τη βάση των χειρολαβών (Fig A).
Τοποθετήστε τις θηλιές που βρίσκονται στο τσαντάκι επάνω στα άγκιστρα των χειρολαβών (Fig. B & Fig. C).

Τοποθετήστε
το παιδί
στο κάθισμα.
Κουμπώστε
τη ζώνη
όπως φαίνεται
στην εικόνα.

Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν τη συναρμολόγηση και
τη χρήση του παιχνιδιού
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ
• Κρατήστε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά.
• Πριν τη συναρμολόγηση, αυτή η συσκευασία περιέχει
μικρά κομμάτια: υλικά που αποτελούν κίνδυνο πνιγμού και
μπορεί να περιέχουν αιχμηρές άκρες και σημεία. Κρατήστε
τα παιδιά μακριά μέχρι τη συναρμολόγηση του παιχνιδιού.
• Σιγουρευτείτε ότι η περιοχή που θα συναρμολογήσετε το
παιχνίδι είναι απαλλαγμένη από κινδύνους. Να
απορρίπτετε τα υλικά συσκευασίας με τέτοιο τρόπο ώστε
να μην προκαλούν βλάβες. Οι πλαστικές σακούλες μπορεί
να είναι επικίνδυνες. Για την αποφυγή πνιγμού κρατάτε τις
πλαστικές σακούλες μακριά από βρέφη και παιδιά.
• Για την αποφυγή τραυματισμών, τα παιδιά δεν πρέπει να
χρησιμοποιούν τον εξοπλισμό μέχρι την πλήρη
συναρμολόγησή του.
• Το προϊόν προορίζεται για υπαίθρια οικιακή χρήση.
• Το προϊόν είναι για ιδιωτική οικιακή χρήση μόνο (όχι
εμπορική ή δημόσια χρήση).
• Κίνδυνος πνιγμού για παιδιά κάτω των 3 ετών κατά τη
διάρκεια συναρμολόγησης από ενήλικα καθώς περιέχει
μικρά κομμάτια
ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αρχικά, συναρμολογήστε όλα τα κομμάτια μαζί
χαλαρά. Αφού βεβαιωθείτε ότι η συναρμολόγηση είναι
σωστή, σφίξτε το παξιμάδι και τις βίδες.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΧΡΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΣΟΒΑΡΩΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΩΝ:
Απαιτείται διαρκής επίβλεψη από ενήλικα. Να μην
χρησιμοποιείται κοντά σε μηχανοκίνητα οχήματα. Να μην
χρησιμοποιείται κοντά σε δρόμους, πισίνες, λόφους,
σκαλοπάτια και επικλινείς δρόμους. Πάντα να φοράτε κλειστά
παπούτσια όταν χρησιμοποιείτε το τρίκυκλο. Ποτέ μην
επιτρέπετε πάνω από έναν αναβάτη στο τρίκυκλο.
• Δώστε οδηγίες στο παιδί για την κατάλληλη χρήση του
προϊόντος προτού του επιτραπεί η ανάβαση σε αυτό.
• Συστήνεται ο αναβάτης να φοράει πάντα κράνος που να
εφαρμόζει κατάλληλα.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Να μην χρησιμοποιείται από παιδιά
άνω των 36μηνών λόγω περιορισμών στο μέγεθος.
• Μέγιστο Βάρος παιδιού: 23 κιλά
• Μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο καλαθιού: 2,27 κιλά.
Υπερβολικό φορτίο μπορεί να προκαλέσει επικίνδυνη ή
ασταθή κατάσταση.
• Ασφαλίστε το τρίκυκλο από το να κυλήσει όταν το
παρκάρετε.
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
• Να ελέγχετε όλα τα μέρη του προϊόντος κατά την περίοδο
της χρήσης του και να σφίγγετε τις βίδες αν χρειάζεται.
Είναι σημαντικό αυτή η διαδικασία να ακολουθείται κατά
την έναρξη κάθε περιόδου. Αν δεν ακολουθήσετε αυτόν
τον έλεγχο, το προϊόν μπορεί να αναποδογυρίσει ή να
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αποτελέσει κίνδυνο. Η αντικατάσταση θα πρέπει να γίνεται
σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
• Μην προσπαθήσετε να τροποποιήσετε ή να επισκευάσετε
το προϊόν. Για βοήθεια καλέστε στο Κέντρο Εξυπηρέτησης
της Little Tikes στην Ελλάδα.
• Καθαρίστε το τρίκυκλο με ένα ελαφρώς υγρό πανί (κρύο
νερό) και ήπιο σαπούνι. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε
διαβρωτική ή στιλβωτική ουσία για να καθαρίσετε το
προϊόν.
ΑΠΟΡΡΙΨΗ
• Αποσυναρμολόγηση και απόρριψη του εξοπλισμού με
τέτοιο τρόπο ώστε να μη συντρέχει κίνδυνος, τέτοιος αλλά
όχι περιοριστικός όπως κίνδυνος από μικρά κομμάτια και
αιχμηρές άκρες, όταν το προϊόν βρίσκεται στα
απορρίμματα.
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ
• Η εταιρεία The Little Tikes Company κατασκευάζει
διασκεδαστικά παιχνίδια υψηλής ποιότητας. Η εταιρεία
εγγυάται στον αρχικό αγοραστή ότι το προϊόν αυτό είναι
απαλλαγμένο από ελαττώματα στα υλικά ή την ποιότητα
κατασκευής για ένα χρόνο* από την ημερομηνία αγοράς
(είναι απαραίτητη η απόδειξη αγοράς με ημερομηνία,
προκειμένου να μπορεί να αποδειχθεί η αγορά). Κατά την
αποκλειστική ευχέρεια της εταιρείας The Little Tikes
Company, η μόνη αποζημίωση που παρέχεται στο πλαίσιο
της παρούσας εγγύησης είναι η αντικατάσταση του
ελαττωματικού εξαρτήματος του προϊόντος. Η παρούσα
εγγύηση ισχύει μόνο στην περίπτωση που το προϊόν
συναρμολογηθεί και συντηρείται σύμφωνα με τις οδηγίες. Η
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παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει τυχόν κατάχρηση,
ατυχήματα, θέματα που σχετίζονται με την εξωτερική
εμφάνιση, όπως ξεθώριασμα ή γρατσουνιές από
φυσιολογική φθορά, ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία που
δεν προκύπτει από ελαττώματα στο υλικό και την
ποιότητα κατασκευής.
*Η διάρκεια της εγγύησης είναι τρεις (3) μήνες για παιδικούς
σταθμούς ή εμπορικούς πελάτες.
© The Little Tikes Company, εταιρεία του ομίλου MGA
Entertainment. Το LITTLE TIKES® αποτελεί σήμα κατατεθέν
της Little Tikes στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες. Όλα τα
λογότυπα, οι ονομασίες, οι χαρακτήρες, οι μορφές, οι
εικόνες, τα σλόγκαν και η εμφάνιση της συσκευασίας είναι
ιδιοκτησία της Little Tikes.
Εκτυπώθηκε στην Κίνα.

Επίσημος Αντιπρόσωπος
του Κατασκευαστή:
MGA Entertainment (UK) Ltd.
50 Presley Way
Crownhill, Milton Keynes, MK8 0ES
Bucks, UK
+ 0800 521 558
Διανέμεται στην Ελλάδα από την:
GIOCHI PREZIOSI HELLAS A.E.
Αγρινίου 14, Πεύκη 15121, Αθήνα- Ελλάδα
Τηλ: 210-6100381-2, Fax: 210-6100383
e-mail: info@giochipreziosi.gr
www.giochipreziosi.gr
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ΣΤΑΔΙΑ

ΣΤΑΔΙΑ

1

ΣΤΑΔΙΟ

ΣΤΑΔΙΟ

C

Ηλικία: 9 μηνών

1 2 3

4

Επανασυνδέστε την πλάτη
(προαιρετικό).

A
1. Σηκώστε και
Ξεκλειδώστε

Ηλικία: 30-36 μηνών

Ζώνη Ασφαλείας

Πιέστε τον άξονα προς τα μέσα
για να συμπλέξετε τα πετάλια.

W

ΞΕΚΛΕΙΔΩΣΤΕ

Το κάθισμα θα πρέπει να βρίσκεται στη Θέση #1.
Ο ιμάντας θα πρέπει να συνδεθεί.

Γυρίστε το κουμπί στη θέση
«Ξεκλειδώσετε»

H προστατευτική μπάρα ασφαλείας και η πλάτη είναι
συνδεδεμένες. Δείτε προηγούμενο βήμα για
εγκατάσταση της πλάτης.

1 2 3

ΚΛΕΙΔΩΣΤΕ

Τραβήξτε τον άξονα έξω για να αποσυμπλέξετε
τα πετάλια.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΜΠΑΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΠΟΡΕΙ
ΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΜΟΝΟ ΟΤΑΝ ΤΟ
ΚΑΘΙΣΜΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗ ΘΕΣΗ #1.

2. Πιέστε και
Αφαιρέστε

O

Γυρίστε το κουμπί στη θέση
«Κλειδώστε».

2

1

Για να μπορεί το παιδάκι να κατευθύνει το τιμόνι και να κάνει
πετάλι μόνο του στο στάδιο 4, βεβαιωθείτε ότι ο άξονας είναι
πιεσμένος προς τα μέσα ώστε να συμπλέκει τα πετάλια.

2

ΣΤΑΔΙΟ

3

2.Πιέστε

Αφαιρέστε το υποπόδιο και
επανατοποθετήστε τις βίδες και το
παξιμάδι.

Αφαιρέστε το χερούλι
ώθησης.

C

1

2.Πιέστε

Το κάθισμα θα πρέπει να βρίσκεται στη Θέση #3. Το υποπόδιο πρέπει να
αφαιρεθεί.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΜΠΑΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ
ΜΟΝΟ ΟΤΑΝ ΤΟ ΚΑΘΙΣΜΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗ ΘΕΣΗ #1.

Πώς να αφαιρέσετε τη ζώνη από το κάθισμα (Στάδιο 3- προαιρετικό)

Ηλικία: 12 μηνών

E

Η πλάτη πρέπει να αποσπαστεί για
να αφαιρέσετε τη μπάρα ασφαλείας.
1 2 3

1. Πιέστε

Ζώνη Ασφαλείας

Η πλάτη ΠΡΕΠΕΙ να επανασυνδεθεί
προτού επιτρέψετε στο παιδί να
ανέβει στο τρίκυκλο.

1. Πιέστε

ΞΕΚΛΕΙΔΩΣΤΕ
2. Διπλώστε

Γυρίστε το κουμπί στη θέση
«Ξεκλειδώσετε».

Ιμάντες ασφαλείας
Τραβήξτε τον άξονα έξω για
να αποσυμπλέξετε τα πετάλια.

Επιλέξτε θέση καθίσματος #1 ή #2.
Ο ιμάντας θα πρέπει να συνδεθεί.

Ιμάντες ασφαλείας

Από την εσωτερική πλευρά τραβήξτε τον ιμάντα μέσα
από το άνοιγμα του καθίσματος.
Αφαιρέστε εντελώς τον ιμάντα.

Ξετυλίξτε τον ιμάντα από το κούμπωμα ξεκινώντας από το εσωτερικό όπως φαίνεται στην
εικόνα. Αφαιρέστε εντελώς τον ιμάντα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΜΠΑΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ
ΜΟΝΟ ΟΤΑΝ ΤΟ ΚΑΘΙΣΜΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗ ΘΕΣΗ #1.
Οι γονείς μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη λαβή για να ελέγξουν την κατεύθυνση του τρίκυκλου στα στάδια 1&2.
Για να μην παγιδευτούν τα πόδια του παιδιού, βεβαιωθείτε ότι ο άξονας του τροχού είναι τραβηγμένος προς τα έξω ώστε να απεμπλακούν τα πετάλια.

3

ΣΤΑΔΙΟ

C

Ηλικία: 18 μηνών

Η πλάτη πρέπει να αποσπαστεί για να
αφαιρέσετε τη μπάρα ασφαλείας.

ΚΛΕΙΔΩΣΤΕ

Η πλάτη πρέπει να επανασυνδεθεί
προτού επιτρέψετε στο παιδί να ανέβει
στο τρίκυκλο.

Ζώνη Ασφαλείας

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

1 2 3
2. Πιέστε
3

1
2. Πιέστε

1

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΜΠΑΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΜΟΝΟ ΟΤΑΝ
ΤΟ ΚΑΘΙΣΜΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗ ΘΕΣΗ #1.
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Αυτή η πλευρά
κοιτάζει προς τα
μέσα.

L2
H
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Γυρίστε το κουμπί
στη θέση «Κλειδώστε»

Το κάθισμα θα πρέπει να βρίσκεται στη Θέση #3. Το υποπόδιο πρέπει να αφαιρεθεί.

L2 x 4

Πιέστε τον άξονα προς τα μέσα για να συμπλέξετε τα
πετάλια.

L4 x 2

S

S1
Αφαιρέστε το υποπόδιο και
επανατοποθετήστε τις βίδες
και το παξιμάδι.

2

L2

S1

Μικρό Κομμάτι

Σημαντικό:
Πάσσαλος
Ευθυγραμμίστε τον πάσσαλο στο κομμάτι S1 με τη
σχισμή στο κομμάτι H.

L2
Σχισμή

Q1
Σχισμή

A

R

H
S

Μακρύ Κομμάτι

Πάσσαλος
Σημαντικό:
Ευθυγραμμίστε το παξιμάδι στο κομμάτι S με τη
σχισμή στο κομμάτι H.
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